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Activitatea 1. Managementul proiectului

Echipa de management formata din 4 (patru) persoane, respectiv coordonator de proiect, 
responsabil financiar,expert monitorizare si responsabil achizitii a asigurat implementarea 
activitatilor proiectului  conform graficului.

Activitatea 2: Asigurarea de servicii suport pentru managementul proiectului.

Firma de consultanta  a asigurat suportul pentru implementarea activitatilor proiectului,  
demararea procedurilor de achizitie, raportarile lunare, redactarea notficarilor.

Activitatea 3 : Achizitia de echipamente specifice actului medical in cazurile de hemato-oncologie  
pediatrica, inclusiv a serviciilor de instruire a personalului care vor exploata echipamentele.

Procedura  simplificata  cu  numarul  391749 pentru  achizitia  de  echipamente 
medicale(analizor)  este  in etapa  evaluarea  tehnica  a  ofertelor,  a  fost  depusa  o  contestatie  la 
Consiliul National de solutionare a Contestatiilor de catre firma  Sc Ams 2000 Trading Impex Srl. 
Procedura simplificata cu numarul 401833 pentru achizitia de echipamente medicale(criocilindru si  
ecograf)  se afla in fata de evaluare tehnica.

Activitatea  4 :  Achizitia  de  dotari,  consumabile  si  renovarea/  reparatii  camere  (zugravit,  
reparatii, etc).

Procedura simplificata 393582/10.10.2016 privind achizitia de dotari  este in etapa de contractare, 
au fost stabiliti castigatorii. S-au finalizat lucrarilor de renovare, supravegheate de asistenta tehnica.

Activitatea 5:  Realizarea unor programe de instruire adresate personalului medical in domeniul  
hemato-oncologiei pediatrice.

In cadrul acestei activitati au fost instruite 76 de persoane.
Activitatea 6: Elaborarea unei campanii de informare, educare si comunicare - hemoto-oncologie  
pediatrica.

In  cadrul  acestei  activitati  au  fost  editate  10000 de  brosuri,  5  filme de prezentare,  s-a 
organizat  un workshop,  s-a realizat  o campanie de promovare social-media pentru promovarea 
serviciilor de prevenire si tratare a bolilor oncologice la copii.

Activitatea 7: Auditarea externa a proiectului (auditare tehnica si auditare financiara).

In cadrul acestei activitati auditul tehnic a oferit suportul in desfasurarea achizitiilor pentru 
echipamente medicale si dotari. 



Activitatea 8:  Publicitatea proiectului

In cadrul acestei activitati a fost organizata o conferinta de presa la inceputul proiectului, urmata de 
un comunicat de presa, au fost realizate etichete pentru echipamentele si dotarile ce urmeaza sa fie  
achizitionate si un panou informativ cu privire la obiectivele, realizarile si bugetul proiectului.


